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1.  78.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

Ομόφωνα  

 

 Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που 

πρόκειται να λειτουργήσει από τους: 

 

1) Γεωργή Αντωνίου του Κων/νου, 

για προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος   «Επιχείρηση λιανικής 
διάθεσης τροφίμων και ποτών 
(Οπωροπωλείο)», το οποίο πρόκειται να 

ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 464 της 

Δ.Κ Δράμας επί της οδού Ηπείρου 25. 

2) Κεφαλίδη Χαράλαμπο  του 

Λεωνίδα, εκπροσώπου της « Χ. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ – 

Δ. ΝΕΛΚΟΣ Ο.Ε.» για προέγκριση ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήματος «Επιχείρηση 
παροχής υπηρεσιών – επιχείρηση 
μαζικής εστίασης παρασκευής 
και προσφοράς πλήρους 
γεύματος», το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί 

και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 97 της Δ.Κ 

Δράμας επί της οδού Αιγαίου 2Β. 

 
 Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης των ανωτέρω προεγκρίσεων, σε 

περίπτωση μη εφαρμογής και  

καταστρατήγησης  υγειονομικών  διατάξεων και 

κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου. 

 
 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας 

για την έκδοση της άδειας των παραπάνω 

καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι 

οποίες θα κοινοποιηθούν στις αρμόδιες, 

ανάλογα με τη  φύση του, επαγγέλματος,  

υπηρεσίες. 

 

2.  79.  Προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

      Ομόφωνα 

 

 Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που 

πρόκειται να λειτουργήσουν από τους: 

 

1)  Σιδηροπούλου Θεοκτίστη 
του Γεωργίου, για προέγκριση ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής 
εστίασης παρασκευής και 
διάθεσης πρόχειρου γεύματος», το 

οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει 

στο Ο.Τ. 30 της Δ.Κ. Δράμας επί της οδού 19
ης

 

Μαΐου 193. 



2) Ασλανίδου Κυριακής του 
Παναγιώτη, για προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος «Επιχείρηση μαζικής 
εστίασης παρασκευής και 
διάθεσης πλήρους γεύματος – 
Επιχείρηση αναψυχής», το οποίο 

πρόκειται να ιδρυθεί  και  να  λειτουργήσει στο 

Ο.Τ. 37 στη Νέα Αμισσό Δράμας. 

 

3) «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΤΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», δια 

της εκπροσώπου της Ευτυχίας Παρμαξίδου του 

Ιωάννη, για προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 

«Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
πρόχειρου γεύματος – επιχείρηση 
αναψυχής», το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί 

και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 66 της Δ.Κ. 

Δράμας επί της οδού Εθν. Αμύνης 4 (στοά 

Μπέκου). 

 

 Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης των ανωτέρω προεγκρίσεων, σε 

περίπτωση μη εφαρμογής και  καταστρατήγησης  

υγειονομικών  διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου. 

 
 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας για 

την έκδοση της άδειας  των παραπάνω 

καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι  

οποίες θα κοινοποιηθούν στις αρμόδιες, 

ανάλογα με τη  φύση του, επαγγέλματος,  

υπηρεσίες. 

 

3.  80.  Χορήγηση αδειών λειτουργίας 

μουσικής με παράταση ωραρίου 

λειτουργίας 

       Ομόφωνα 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Εγκρίνει την αίτηση για χορήγηση άδειας 

λειτουργίας μουσικών οργάνων με παράταση 

για καταστήματα ή επιχειρήσεις υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι έκαστο 

κατάστημα θα λειτουργεί σύμφωνα με τους 

όρους χορήγησης της άδειας μουσικών οργάνων 

και ότι δεν θα διαταράσσεται η ηρεμία των 

περιοίκων : 

 

για τη θερινή περίοδο 1-4 εκάστου έτους έως 30-

9 εκάστου έτους , όλες τις ημέρες της εβδομάδας 

μέχρι την 03.00 ώρα 

 

για τη χειμερινή περίοδο 1-10 εκάστου έτους έως 

31-3 εκάστου έτους  όλες τις ημέρες της 

εβδομάδας μέχρι την 03.00 ώρα από τους:  

  
1)  Καλπακίδη Παναγιώτη του 
Ηλία, για το κατάστημά του 

«Επιχείρηση αναψυχής και 
προσφοράς κατά κύριο λόγο 
οινοπνευματωδών ποτών - 
Επιχείρηση  αναψυχής 



(καφετέρια - μπαρ)», που βρίσκεται 

στη Δ.Κ. Δράμας επί της επί  της οδού Εθν. 

Αμύνης 36 και Θεμιστοκλέους, για τρία 
(3) έτη. 
2) Παλιόγλου Ιωάννη του 
Κων/νου, για το κατάστημά του 

«Επιχείρηση αναψυχής – 
Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
παρασκευής & διάθεσης 
πρόχειρου γεύματος», που βρίσκεται 

στη Δ.Κ. Δράμας επί της επί  της οδού 

Προμηθέως 17 και Γούναρη, για τρία (3) 
έτη. 
3) Γατίδου Άννα του Δημητρίου, 
για το κατάστημά του «Καφετέρια», που 

βρίσκεται στη Δ.Κ. Δράμας επί της επί  της 

οδού Αμύντα 13, για τρία (3) έτη. 
4) «Γ.ΣΑΛΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», 

για το κατάστημά τους «Επιχείρηση 
παροχής υπηρεσιών- επιχείρηση 
αναψυχής και επιχείρηση 
προσφοράς κατά κύριο λόγο 
οινοπνευματωδών ποτών-
επιχείρηση αναψυχής (καφενείο – 
καφετέρια - ζαχαροπλαστείο 
χωρίς εργαστήριο)- επιχείρηση 
αναψυχής)», που βρίσκεται στη Δ.Κ. 

Δράμας επί της οδού Βεργίνας 47, για  ένα 
(1) έτος. 
5) Τζουρέλα Γρηγόριο του 
Θωμά, για το κατάστημά του 

«Καφενείο», που βρίσκεται στη Δ.Κ. 

Δράμας επί της επί  της οδού Εμ. Παππά και Γ. 

Παπανδρέου, για ένα (1) έτος. 
 

 Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης των ανωτέρω προεγκρίσεων, σε 

περίπτωση μη εφαρμογής και  καταστρατήγησης  

υγειονομικών  διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου. 

 
 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας για 

την έκδοση της άδειας  των παραπάνω 

καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι  

οποίες θα κοινοποιηθούν στις αρμόδιες, 

ανάλογα με τη  φύση του, επαγγέλματος,  

υπηρεσίες. 

 

 
  

4.  81.  Προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών 

παιδειών (Λούνα παρκ) 

     Ομόφωνα 
Για την προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών (Λούνα 

παρκ) που πρόκειται να λειτουργήσουν από την:  

 

1) Τσιομπανούδη Βαΐα του Αθανασίου, 

για προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης 



ψυχαγωγικών παιδειών «ΤΑΨΙ» για την 

περίοδο της Ονειρούπολης, το οποίο πρόκειται 

να λειτουργήσει εντός του Δημοτικού Κήπου σε 

χώρο που του παραχώρησε το Δ.Σ. με την 

υπ’αριθμ. 527/2016 απόφασή του.  

 

Με την επισήμανση όλων των παρόντων 

μελών του Συμβουλίου, ότι  θα τηρηθούν όλες 

οι προϋποθέσεις και θα ασκούνται οι 

προβλεπόμενοι έλεγχοι για την ασφαλή 

λειτουργία του παιχνιδιού 

 

 Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης της ανωτέρω προέγκρισης, σε 

περίπτωση μη εφαρμογής και καταστρατήγησης 

υγειονομικών διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου.  

 
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας για 

την έκδοση της άδειας του παραπάνω 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, η 

οποία θα κοινοποιηθεί στις αρμόδιες, ανάλογα 

με τη  φύση του, επαγγέλματος,  υπηρεσίες. 

 
5.  82.  Προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών 

παιδειών (Λούνα παρκ) 

     Ομόφωνα 
Για την προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών (Λούνα 

παρκ) που πρόκειται να λειτουργήσουν από την:  

 
Καζαμία Ελένη του Νικολάου, για 

προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης 

ψυχαγωγικών παιδειών «Παγοδρόμιο» 
για την περίοδο της Ονειρούπολης, το οποίο 

πρόκειται να λειτουργήσει εντός του Δημοτικού 

Κήπου σε χώρο που του παραχώρησε το Δ.Σ. με 

την υπ’αριθμ. 527/2016 απόφασή του.  

 

Με την επισήμανση όλων των παρόντων 

μελών του Συμβουλίου, ότι  θα τηρηθούν όλες 

οι προϋποθέσεις και θα ασκούνται οι 

προβλεπόμενοι έλεγχοι για την ασφαλή 

λειτουργία του παιχνιδιού 

 

 Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης της ανωτέρω προέγκρισης, σε 

περίπτωση μη εφαρμογής και καταστρατήγησης 

υγειονομικών διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου.  

 
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας για 

την έκδοση της άδειας του παραπάνω 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, η 

οποία θα κοινοποιηθεί στις αρμόδιες, ανάλογα 

με τη  φύση του, επαγγέλματος,  υπηρεσίες. 

 
 



6.  83.  Προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών 

παιδειών (Λούνα παρκ) 

     Ομόφωνα 
Για την προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών (Λούνα 

παρκ) που πρόκειται να λειτουργήσουν από τον:  

 
Τσουρού Γεώργιο του Ιωάννη, 

εκπροσώπου της «Γ.ΤΣΟΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ο.Ε», για προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης 

ψυχαγωγικών παιδειών «Καρουσέλ-
συγκρουόμενα αυτοκινητάκια- 
καρουσέλ δράκος- drop zone-
μπαλαρίνα» ,για την περίοδο της 

Ονειρούπολης, το οποίο πρόκειται να 

λειτουργήσει εντός του Δημοτικού Κήπου σε 

χώρο που του παραχώρησε το Δ.Σ. με την 

υπ’αριθμ. 527/2016 απόφασή του.  

 

Με την επισήμανση όλων των παρόντων 

μελών του Συμβουλίου, ότι  θα τηρηθούν όλες 

οι προϋποθέσεις και θα ασκούνται οι 

προβλεπόμενοι έλεγχοι για την ασφαλή 

λειτουργία του παιχνιδιού 

 

 Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης της ανωτέρω προέγκρισης, σε 

περίπτωση μη εφαρμογής και καταστρατήγησης 

υγειονομικών διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου.  

 
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας για 

την έκδοση της άδειας του παραπάνω 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, η 

οποία θα κοινοποιηθεί στις αρμόδιες, ανάλογα 

με τη  φύση του, επαγγέλματος,  υπηρεσίες. 

 
 

7.  84.  Προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών 

παιδειών (Λούνα παρκ) 

Ομόφωνα 
Για την προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών (Λούνα 

παρκ) που πρόκειται να λειτουργήσουν από τον:  

 
Νιζάμη Πασχάλη του Αγαπίου, 

εκπροσώπου της «ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ Ο.Ε.», για 

προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης 

ψυχαγωγικών παιδειών «τσουλήθρα» , για 

την περίοδο της Ονειρούπολης, το οποίο 

πρόκειται να λειτουργήσει εντός του Δημοτικού 

Κήπου σε χώρο που του παραχώρησε το Δ.Σ. με 

την υπ’αριθμ. 527/2016 απόφασή του.  

 

Με την επισήμανση όλων των παρόντων 

μελών του Συμβουλίου, ότι  θα τηρηθούν όλες 

οι προϋποθέσεις και θα ασκούνται οι 

προβλεπόμενοι έλεγχοι για την ασφαλή 

λειτουργία του παιχνιδιού 

 

 Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα 

ανάκλησης της ανωτέρω προέγκρισης, σε 

περίπτωση μη εφαρμογής και καταστρατήγησης 



υγειονομικών διατάξεων και κανονιστικών 

αποφάσεων του Δήμου.  

 
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας για 

την έκδοση της άδειας του παραπάνω 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, η 

οποία θα κοινοποιηθεί στις αρμόδιες, ανάλογα 

με τη  φύση του, επαγγέλματος,  υπηρεσίες. 

 
8.  85.  Τροποποίηση – Επέκταση 

Ελεγχόμενης Στάθμευσης 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί      ο μ ό 
φ ω ν α     π ρ ο ς    τ η ν  Ε 

Π Ζ  

 
 Για την τροποποίηση της 

28/2012 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα « Εισήγηση 

επί του σχεδίου Κανονισμού Συστήματος 

Ελεγχόμενης Στάθμευσης» και κατ΄ επέκταση 

της 369/2012 ΑΔΣ με θέμα «Έγκριση της 

28/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, σχετικά με εισήγηση αυτής περί του 

Σχεδίου Κανονισμού Ελεγχόμενης Στάθμευσης», 

αποκλειστικά και μόνο ως προς τα παρακάτω 

άρθρα: 

 

 

1) Την τροποποίηση του άρθρου 3 του 

κανονισμού του συστήματος ελεγχόμενης 

στάθμευσης, με την προσθήκη των οδών 

Παπανδρέου, Σκρα και Βεργίνας, όπως αυτές 

προβλέπονται από την κυκλοφοριακή μελέτη. 

 

2) Την τροποποίηση του άρθρου 5 σχετικά 

με τις ώρες λειτουργίας του Σ.Ε.Σ., όπως αυτές 

περιγράφονται παραπάνω. 
 

3) Την τροποποίηση του άρθρου 7, που 

αφενός θα επιτρέπει στους μόνιμους κατοίκους 

να σταθμεύουν χωρίς χρονικό περιορισμό όπως 

ισχύει σήμερα, αφετέρου δε, η ελεύθερη αυτή 

στάθμευση να περιορίζεται ΜΟΝΟ στην οδό που 

δηλώνεται ως μόνιμη κατοικία. 
 

Κατά τα λοιπά, ισχύει 28/2012 απόφαση της 

ΕΠΖ, όπως αυτή εγκρίθηκε με την 369/2012 

ΑΔΣ 

 
 

 

Δράμα 30-11-2016 

Η  γραμματέας   

 

 

Μυροφόρα Ψωμά           


